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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.50

Beslutande

Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF),
Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson, Gunnar Elmeke (§ 51-58),
Sven-Åke Karlsson (§ 51-62), Peter Lundgren (§ 51), Mohamad Al-Hindi
(§ 51-56), Pär-Olof Högstedt (§ 51-54) och Ola Rosander (§ 54-61).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson (S)
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Dnr 2016/KA0046

Samrådsyttrande över förslag till upphörande av underhåll på
järnvägssträckan Kvillsfors-Järnforsen, bandel 872
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Trafikverket föreslår att underhållet på järnvägssträckan Kvillsfors-Järnforsen upphör.
Vetlanda kommun har möjlighet att under samrådstiden lämna synpunkter på förslaget.
Samrådstiden pågår till och med 15 april 2016.
Förslaget innebär att underhållet upphör den 10 december 2016 och samtidigt stängs
spåret för trafik. Beslut om nedläggning av den aktuella järnvägssträckan kan fattas
tidigast tre år efter det att beslut om upphörande av underhåll fattats. Beslut om att
upplåta den aktuella järnvägssträckan med nyttjanderätt kan fattas efter beslut om
upphörande av underhåll. Den nu aktuella sträckan har sedan 2000 periodvis trafikerats
med enstaka godståg.
Hultsfreds kommun har varit i kontakt med Plannja AB i Järnforsen. Från företagets sida
ser man ingen användning av banan just nu och inte heller inom överskådlig framtid.
Vetlanda kommun beklagar att Trafikverket föreslår att upphöra med underhåll på den
aktuella sträckan Kvillsfors-Järnforsen. Bandelen är i brukbart skick, men för närvarande
saknas efterfrågan att transportera gods på banan. På sikt kan det emellertid uppstå ett
behov av godstransporter och ur miljösynpunkt skulle det vara en fördel om man kunde
nyttja järnvägssträckan till och från industrierna i Järnforsen, Pauliström och Kvillsfors.
Idag sker ett stort antal transporter till dessa arbetsplatser på väg.
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Dnr 2016/KA0101

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Östanå 3:1
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten
Vetlanda Östanå 3:1, ca 10 000 kvm till Martin Danielssons Åkeri AB för ett pris av
850 000 kr. Köparen får också option på ca 6 500 kvm på intilliggande mark. Optionens
längd är t.o.m. 2017-12-31.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun, såsom säljare och Martin
Danielssons Åkeri AB, såsom köpare avseende del av fastigheten Vetlanda Östanå 3:1, ca
10 000 kvm som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskillingen är 850 000 kronor.
Köparen har dessutom option på ca 6 500 kvm som rutmarkerats på bifogad karta.
Optionstidens längd är t.o.m. 2017-12-31.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige i Vetlanda
godkänner det.
Parterna är vidare överens om att kommunen köper ca 3 700 kvm av köparens
nuvarande fastighet när fastighets- och bolagsbildningen är klar för densamma.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda
Östanå 3:1 ca 10 000 kvm till Martin Danielssons Åkeri AB för ett pris av 850 000 kr.
Köparen får också option på ca 6 500 kvm på intilliggande mark. Optionens längd är
t.o.m. 2017-12-31.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2016/KA0102

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Norrby 3:1
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten
Vetlanda Norrby 3:1, kv. Kolkojan. till Fastina Fastigheter Hus 8 AB för ett pris av
578 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun, såsom säljare och Fastina
Fastigheter Hus 8 AB, såsom köpare avseende del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1,
kv. Kolkojan ca 6 800 kvm som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskillingen är 578 000 kronor.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige i Vetlanda
godkänner det.
Köparen avser att bygga ett affärshus på fastigheten. Priset är reducerat p.g.a. den
geotekniska undersökningen som visar att del av fastigheten har sämre
markförhållanden än en normaltomt. Affärshuset kommer att ha en lokalyta om ca
2 300 kvm.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun säljer del av fastigheten Vetlanda
Norrby 3:1, kv. Kolkojan till Fastina Fastigheter Hus 8 AB för ett pris av 578 000 kr.
Jan Johansson (VF) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2016/KA0103

Inköp av grävmaskin - finansieringsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.
Ärendebeskrivning
Inom tekniska förvaltningen utförs grävarbeten dels för eget behov men även på
uppdrag åt, i första hand, Vetab. Tidigare har tekniska nämnden ägt en egen
grävmaskinresurs, men denna avyttrades för ett antal år sedan. För att ändå kunna
utföra grävarbeten efter försäljningen genomfördes en upphandling där kommunen nu
hyr en grävmaskin utan förare, vilket medför att verksamheten ändå kunnat fortgå och
förvaltningen har kunnat hålla en god beredskap för arbetsinsatser med kort varsel
Detta hyresavtal löper nu ut och tekniska förvaltningen har sett över alternativet att
antingen fortsätta hyra eller köpa en egen maskin. Den maskin som kan vara aktuell för
inköp bedöms kosta 2,2 mnkr. Finansiering är inte möjlig inom befintlig investeringsram.
Kalkylen visar att det finns en ekonomisk vinst i att själv äga maskinen istället för att
hyra.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2016-03-21, § 26.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande
och att beslutsunderlaget kompletteras med en maskinkalkyl.
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Dnr 2016/KA0104

Kommunstyrelsens bokslut 2015
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Bokslut 2015 för kommunstyrelsens egen verksamhet godkänns.
Ärendebeskrivning
Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter föreligger i bilaga. Texterna är något
utförligare än i det samlade bokslutet för hela kommunen.
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Dnr 2016/KA0105

Information om igångsättningsbeslut, ombyggnad av
räddningstjänstbyggnaden
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Brandstationen i Vetlanda som uppfördes 1978 har genom åren genomgått
kontinuerliga systematiska renoveringar. Inte minst med utgångspunkt i nya och
förändrade uppdrag för räddningstjänsten. Arbetsmiljökrav är en annan viktig faktor. För
närvarande föreligger en rad behov av förändringar.
Vetab har behov av att bygga en ny kommunhuvudnod enligt krav från
tillsynsmyndigheten PTS. De lokaler som är berörda av förändringskraven är tillskapade
utav ca 100 m² lokal med datagolv, uppdelat på tre avdelningar.
Vidare finns behov av ombyggnation av idrottslokalen. Övrigt som berörs är
kontorsutrymmen, utryckningskläder, slangtvätt, tvätt av utryckningskläder,
omklädningsrum, träningslokal, gårdsyta samt carport.
Investeringskostnaden för byggande och anpassning av lokalerna är uppskattad till
4,5 mnkr. Kostnaderna täcks i omförhandlad hyra med räddningstjänsten. Vetab blir ny
hyresgäst.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-29

8 (14)

Dnr 2016/KA0106

Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter, Ekenässjön
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att genom standardförfarande upprätta detaljplan för
Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter.
Ärendebeskrivning
Witalabostäder AB önskar uppföra flerbostadshus med mer än en våning i Ekenässjön.
Planområdet omfattar fastigheten Lättebo 1:4, Lättebo 1:114, Lättebo 1:67, Lättebo 1:7
och del av Lättebo 1:1. Fastigheten Lättebo 1:114 har tidigare varit bebyggd med affärs och bostadshus men sedan dessa brunnit ner har fastigheten varit obebyggd.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får uppdraget att genom
standardförfarande upprätta detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2016/KA0108

Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
Resultatet för 2015 uppgår till 17,6 mnkr.
Investeringsvolymen uppgår till 78,5 mnkr.
Graden av måluppfyllelse bedöms god.
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Dnr 2016/KA0109

Bokslutsprognos per den 29 februari 2016
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Upprättad bokslutsprognos per den 29 februari 2016 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 29 februari 2016 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet före ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår till
- 9,7 mnkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven till - 10,5 mnkr. Totalt
redovisar nämnderna en budgetavvikelse på – 21 mnkr. Tekniska nämnden förväntas
överskrida budgeten med 1,2 mnkr till följd av framför allt bostadsanpassningsbidraget.
Vård- och omsorgsnämnden har till följd av bl.a. hög sjukfrånvaro prognostiserat ett
resultat på – 13 mnkr. Socialnämnden beräknas överskrida budgeten med 6,6 mnkr, i
huvudsak till följd av placeringskostnader avseende såväl barn och unga som vuxna.
Måltidsservice räknar också med ett överskridande till följd av förseningar avseende
gymnasieköket. Ekonomikontoret får ett överskott framför allt till följd av lägre
försäkringskostnader.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 100 mnkr + en ombudget på 20 mnkr.
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Dnr 2015/KA0394

Reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderat reglemente för
kommunala rådet för funktionshindrade.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderat reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade föreligger i
bilaga.
Kommunala rådet för funktionshindrade upprättade ett förslag till reviderat reglemente
som presenterades för kommunfullmäktige i november 2015. Ärendet återremitterades
emellertid till rådet med uppdraget att se över de begrepp som användes så att de
överensstämmer med socialstyrelsens termbank. Särskilt pekades på begreppen
”funktionshinder”, ”funktionsnedsättning” och ”utvecklingsstörda”.
Vid sammanträde med rådet 2016-03-15 gjordes vissa justeringar mot bakgrund av
motiven för återremissen. Det nu presenterade förslaget innehåller såväl gamla som nya
revideringar.
Beslutsunderlag
Kommunala rådet för funktionshindrade 2016-03-15, § 5.
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Dnr 2016/KA0110

Ägardirektiv till Vetab angående bredbandsutbyggnad på
landsbygden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv om ytterligare uppdrag i
kommunens bredbandsutbyggnad. Budgeterat resultat 2016 sänks med 2 mnkr
motsvarande utdelning från Vetab.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun och de föreningar som ansökt om EU-stöd för bredbandsutbyggnad
på landsbygden har inte fått sina ansökningar beviljade i denna första beslutsomgång.
Det finns många projekt som bedöms mycket angelägna av länsstyrelsen men som ändå
inte bedöms komma att beviljas medel heller i nästa omgång. Samtidigt är behovet av
utbyggnad stort.
Vetlanda kommun har beslutat att med 3 mnkr årligen ur utvecklingsreserven
medfinansiera bredbandsprojekt som beviljats EU-medel. Detta kommer således inte att
vara aktuellt under den närmaste tiden.
Vetab ansvarar för kommunens kommersiella bredbandsutbyggnad. I väntan på att
ytterligare EU-medel finns tillgängliga har Vetabs styrelse beslutat föreslå att bolaget
aktiverar sig för bredbandsutbyggnad enligt bilaga ”Bredbandsutbyggnad landsbygd”.
Vetlanda kommun har i budget 2016 räknar med en utdelning från Vetab på 2 mnkr.
Genom att avstå denna utdelning skulle ekonomiska förutsättningar skapas för Vetab att
hantera föreslagen bredbandsutbyggnad.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2016-02-18, § 7.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ett särskilt ägardirektiv fastställs till Vetab om ytterligare
uppdrag i kommunens bredbandsutbyggnad. Budgeterat resultat 2016 sänks med
2 mnkr motsvarande utdelning från Vetab.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2016/KA0111

Ägardirektiv till Witalabostäder AB angående ungdomsbostäder
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv om boende för unga
innebärande att cirka 20 platser/lägenheter byggs i område Himlabackarna i två
boendeenheter anpassade för att även kunna fungera som steg 2-boende för
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Lägenheterna är avsedda för invånare under
26 år.
Ägardirektivet innebär även att 8-12 platser i HVB-hem uppförs i Landsbro.
Lägenheter erbjuds ungdomar och unga vuxna i nybyggnation.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har behov av ytterligare lägenheter, inte minst för ungdomar som
inte sedan tidigare är etablerade på bostadsmarknaden. Vetlanda kommun har också
behov av steg 2-boende för att i ett första steg slussa ut ensamkommande
flyktingungdomar från HVB till eget boende. Socialnämnden har tydligt påtalat behovet
av lämpliga lägenheter/lokaler. Beroende på hur stor tillströmningen av
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar blir finns behov av beredskap för snabb
byggnation av HVB-platser. De nya lägenheterna/lokalerna för invånare under 26 år
uppförs i området Himlabackarna och kan även användas som steg 2-boende och/eller
erbjudas på den öppna marknaden.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att ett särskilt ägardirektiv fastställs till Witalabostäder AB om
boende för unga innebärande att cirka 20 platser/lägenheter byggs i området
Himlabackarna fördelat på två boendeenheter anpassade för att även kunna fungera
som steg 2-boende för ensamkommande ungdomar.
HVB-hem med 8-12 platser uppförs i Landsbro.
Lägenheter erbjuds ungdomar och unga vuxna i nybyggnation.
Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2015/KA0181

Svar på motion om att alla barn har rätt till en meningsfull fritid
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till den generella höjningen
av fritidsnormen i riksnormen för försörjningsstödet som genomfördes från 2016.
Ärendebeskrivning
Den 22 april 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) och Helen Läck (V) in en motion om att
alla barn har rätt till en meningsfull fritid och med följande förslag.
1.

2.

Vetlanda kommun utreder hur vi kan underlätta och uppmuntra barn och
ungdomar som inte har ekonomiska möjligheter till en meningsfull
fritidssysselsättning.
Undersöka om de åtgärder man kommer fram till kan ske i samarbete med
föreningsliv och eventuellt företag.

Motionen remitterades till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga.
Av dessa framgår att socialnämnden inte har några invändningar mot motionens
avsikter men de anser det inte vara nämndens uppgift att utreda hur man kan skapa
ekonomiska förutsättningar för en meningsfull fritid för barn. Fr.o.m. 2016 ersattes den
tidigare ”fritidspengen” med en generell höjning av fritidsnormen.
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att en utredning görs av hur fler barn får en
meningsfull fritid, men en utredning bör också visa om det överhuvudtaget finns ett
problem med bristande ekonomiska resurser samt besvara frågan hur upplever barn och
unga sin fritid idag.
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2016-02-09, § 93.
Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, § 82.
Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02, § 78.
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